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Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky ... 
Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, 

který s vámi tak podivuhodně jednal. A můj lid nebude navěky zahanben. 
… každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. 

 
 
Bůh, který učinil tento slib, byl s Noem, když svět kolem něho byl spláchnut vodou. 
Bůh, který dává tento slib, byl s Abrahamem, když jeho žena Sára zemřela. Tento 
Bůh byl i s Jónatanem, když jeho otec Saul byl zbaven kralování. Tento Bůh byl také 
s Danielem, když musel nuceně opustit domovinu. Tento Bůh byl i s Josefem, když 
jeho dobré jméno bylo zneváženo, jakmile lidé zjistili, že jeho snoubenka Marie čeká 
dítě. Tento náš Bůh, Bůh, který nahrazuje, byl s Petrem, když jeho duše naříkala 
výčitkami nad tím, jakým způsobem naložil se svým vztahem k Ježíši. Tento Bůh byl 
se Saulem z Tarsu, když jeho sebevážnost a náboženské postavení zůstalo ležet tam 
v prachu na cestě do Damašku. Tento Bůh, který nahrazuje hanbu poctou, zatímco 
vytěsňuje strach nadějí, je dnes i s vámi. Bez ohledu na to, co jste vy učinili se svými 
sliby, On svůj slib dodržuje:  „Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky.“ 
 
Náš Otec velice rád obnovuje. On strašně rád žehná. Moc rád dává víc, než co vešlo 
vniveč. Ztratili jsme ráj, a On uvedl do pohybu svůj záměr, na jehož konci nám daruje 
nebesa. Ztratili jsme možnost chodit s Bohem za denního vánku, a On poslal svého 
Ducha, aby v nás přebýval ráno, ve dne i v noci. 
 
Petr zapřel Ježíše a viděl Ho umírat. Poznal dobře, co to je něco ztratit! Petr ztratil 
Božího Syna poté, co se zaklínal a zapřísahal, že Ho vůbec nezná. To je ten Petr, který 
stál vedle postele, když Ježíš řekl mrtvé dívce, aby vstala, a ona vstala. Petr byl na té 
hoře, kde mohl vidět Boží slávu a k tomu Mojžíše a muže, který byl vzat do nebe, 
aniž by kdy umřel. Petr kráčel po vodě, když mu Ježíš dal, o co Ho Petr žádal. Petr 
vyháněl démony. Pak se ale otočil zády k tomu všemu kvůli svému strachu a nevíře. 
 
Náš Otec více než nahradil všechno, co Petr ztratil. Petr chodil a rostl v pokoji a moci, 
tak jak poznával Kristův charakter, povstávající uvnitř něho. A to díky Duchu 
svatému, který byl s ním a projevoval své obývání v něm, přesně podle Ježíšova 
slibu: „S vámi zůstává a ve vás bude.“ Náš Bůh víc než jen odpouští. On odškodňuje a 
nahrazuje. A Jeho lid je víc než jen utěšen. Je naplněn mocí, takže další duše 
docházejí spásy. Tímto stylem Bůh nahrazuje, protože to tak slíbil. Chvalte Ho 
a sledujte, jak On vynahrazuje ztráty. 
 


